OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
Skansen to ostoja tradycji i kultury, lecz aby przetrwać, musi się przekształcać, dostosowywać
do nowej rzeczywistości. Priorytetem działalności naszej placówki jest, aby w dobie
wszechogarniającej globalizacji zachowywać jednocześnie to, co stanowi o folklorze i kolorycie
polskiej wsi. Budując nowe rozwiązania nigdy nie zapominamy o korzeniach i przodkach.
Oferta edukacyjna dla szkół i grup zorganizowanych obejmuje lekcje muzealne, pokazy, liczne
propozycje warsztatów, a na specjalne zamówienie również programów edukacyjnych.
Posiadamy w ofercie bazę noclegową, zapraszamy na „Zielone Szkoły”.
Edukacja w muzeum to alternatywna forma nauki. Odrzucamy schematy szkolnych żelaznych
metod edukacyjnych i pedagogicznych. Stawiamy na interaktywność i naukę przez zabawę oraz
odkrywanie przez doświadczenie.
Poziom trudności oraz zakres omawianego tematu, dobierany jest indywidualnie do potrzeb,
wieku oraz możliwości percepcyjnych grupy.
Grupą docelową w zależności od zajęć mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
studenci, osoby dorosłe i emeryci.
TEMATY, KTÓRE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE :


LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY W ZABYTKOWEJ SZKOLE WE WSI WINNA-CHROŁY



LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY TECHNIKI W ROLNICTWIE



LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY Z DZIEDZINY ETNOGRAFICZNEJ



LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY DREWNIANEGO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO



LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY Z DZIEDZINY TRADYCJI ZIELARSKICH



LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY Z DZIEDZINY PSZCZELARSTWA



LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII WETERYNARII



LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY PRZYRODY



LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII



LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII SZTUKI



LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY Z DZIEDZINY KONSERWACJI ZABYTKÓW

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przedstawionych formułach lekcji
muzealnych, warsztatów oraz pokazów

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY
W ZABYTKOWEJ SZKOLE WE WSI WINNA-CHROŁY (6 km od muzeum):
1. Lekcja muzealna i warsztaty „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”
Omówienie historii szkoły w Winnie-Chrołach. Zwiedzanie izby historycznej – prezentacja starych fotografii
z życia szkoły, świadectw szkolnych, zeszytów szkolnych z dawnych lat, dyplomów za osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych i sportowych. Zwiedzanie izb lekcyjnych z okresu międzywojennego i z czasów
powojennych, pokoju nauczycielskiego oraz mieszkania kierownika szkoły.
Każdy z uczestników lekcji wcześniej przygotowanym ołówkiem w zeszycie „w trzy linie” wykona ćwiczenie
z kaligrafii wg wzoru zapisanego kredą na tablicy. Każdy z uczniów swoją prace ozdobi kolorowym
„szlaczkiem” Prowadzący zajęcia oceni pracę stosując starą skalę ocen „od 1 do 5” (wpis nauczyciela
czerwonym tuszem). Każdy z uczniów zabierze swoją prace do domu.
Czas trwania i miejsce: 45 minut. Zajęcia odbywają się w sali szkolnej z lat 30-tych XX wieku
w zabytkowej szkole w Winnie-Chroły. Zajęcia mogą odbywać się od kwietnia do października.
Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
Wielkość grup: do 20 osób

2. Lekcja muzealna „Z wizytą u przyjaciół z dzieciństwa”
Zajęcia są prowadzone w oparciu o stałą ekspozycję pod tytułem „Przyjaciele z dzieciństwa”, na której są
prezentowane zabytkowe zabawki datowane od końca XIX wieku po lata 80. XX wieku.
Czym bawiły się dzieci zanim powstała lalka Barbie i klocki Lego? Jak powstał pluszowy miś? Czy krokiet, to
gra czy smaczne danie? Na te i wiele innych pytań znajdą odpowiedź uczestnicy lekcji. Ponadto w sali zabaw
dzieci mogą bawić się dawnymi i współczesnymi zabawkami. Jeśli warunki pogodowe są sprzyjające zajęcia
są wzbogacone o dawne gry i zabawy na powietrzu.
Czas trwania i miejsce: 60 minut. Zajęcia są prowadzone w okresie od marca do października, na wystawie
zabawek, w zabytkowej szkole we wsi Winna-Chroły.
Termin zajęć do ustalenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe
Wielkość grup: do 25 osób
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IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
3. Warsztaty muzealne „Słomiana Barbie”
Warsztaty są prowadzone w oparciu o stałą ekspozycję pod tytułem „Przyjaciele z dzieciństwa”, na której są
prezentowane zabytkowe zabawki datowane od końca XIX wieku po lata 80. XX wieku. Warsztaty
rozpoczynają się od zwiedzania ekspozycji, podczas którego uczestnicy poznają odpowiedź na pytania: Czym
bawiły się dzieci zanim powstała lalka Barbie i klocki Lego? Jak powstał pluszowy miś? Czy krokiet, to gra czy
smaczne danie?
Podczas warsztatów każdy z uczestników w teorii i praktyce uczy się tworzyć lalki ze słomy. Na zakończenie
warsztatów każdy z uczestników może zabrać ze sobą lalki, które własnoręcznie wykonał.
Czas trwania i miejsce: 30 minut - zwiedzanie ekspozycji + 45 - 60 minut - przygotowanie własnoręcznie
lalek ze słomy (długość zajęć zależy od wieku dzieci i wielkości grupy). Zajęcia są prowadzone w okresie od
kwietnia do września, w dawnej szkole we wsi Winna-Chroły.
Termin zajęć do ustalenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe
Wielkość grup: do 25 osób

LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY TECHNIKI W ROLNICTWIE
1. Lekcja muzealna „Technika w rolnictwie”
Zapoznanie z historią powstania poszczególnych maszyn i narzędzi rolniczych na podstawie wystawy stałej
w pawilonie techniki rolniczej oraz na wystawie pod wiatami, multimedialna prezentacja wybranych maszyn
rolniczych, pokaz uruchamiania i pracy zabytkowych ciągników, parowej lokomobili przeciąganej oraz
stacjonarnych silników spalinowych.
Czas trwania i miejsce: do 60 minut, zajęcia odbywają się na wystawach w pawilonie techniki rolniczej oraz
pod wiatami pośród kolekcji ciągników i lokomobil. Zajęcia mogą odbywać się wiosną, latem i wczesną
jesienią (temperatura powyżej 5 stopni C z uwagi na uruchamianie zabytkowych maszyn)
Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci uczelni technicznych, osoby dorosłe
Wielkość grup: do 50 osób
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LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY Z DZIEDZINY ETNOGRAFICZNEJ
1. Lekcja muzealna i warsztaty „Tradycyjna obróbka włókna lnianego”
Zapoznanie z teorią uprawy lnu, omówienie faz przerobu lnu na podstawie wystawy stałej „Obróbka włókna”
(międlenie, trzepanie, czesanie, przędzenie, snucie osnowy, tkanie), prezentacja lnianych tkanin. Zwiedzanie
wystawy „Obróbka włókna”, demonstracja narzędzi i fotografii z każdego etapu obróbki lnu z możliwością
samodzielnej pracy na nich, obejrzenie i porównanie różnych rodzajów tkanin lnianych z naciskiem na rodzaje
splotów, praca na warsztacie tkackim.
Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy stałej w spichlerzu
z Rudy Mazowieckiej w okresie od wiosny do jesieni.
Grupa docelowa: młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 10-12 osób

2. Lekcja muzealna „Drewniane instrumenty pasterskie - ligawka”
Zapoznanie z historią trąb pasterskich, tradycyjnymi melodiami pasterskimi. Lekcja ma na celu działania nad
reaktywacją tradycji gry na ligawce. O jednym z najstarszych instrumentów w Polsce - ligawce pierwsze
wzmianki pojawiły się w 1778 r. Pisali o niej w swoich pracach m. in. Oskar Kolberg, Zygmunt Gloger. Zwyczaj
ten trwał na wsi południowego Podlasia i północno-wschodniego Mazowsza do II wojny światowej. W czasie
okupacji Niemcy zakazali posiadania i grania na ligawkach, obawiając się przekazywania umownych sygnałów
przez podziemie. Po wojnie obyczaj grania na ligawkach zanikł prawie całkowicie.
Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy stałej w spichlerzu
i w zagrodzie drobnoszlacheckiej przez cały rok
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 20 osób

3. Pokaz pracy kowala w zabytkowej kuźni
Obecność kowala we wsi była niezbędną, choćby z tej prostej przyczyny, że to właśnie kowal podkuwał konie.
Fakt, że z usług kowalskich korzystali nie tylko miejscowi, ale także przejezdni, sprzyjał wymianie wiadomości
i czynił z kuźni ośrodek męskich pogawędek, z kowala zaś – najlepiej poinformowanego człowieka w okolicy.
Oprócz wytwarzania podków i kucia koni kowal trudnił się wyrobem wielu innych przedmiotów codziennego
użytku, narzędzi gospodarskich i pojazdów; zawiasów, zamków i kłódek, misternie formowanych krzyży
cmentarnych i przydrożnych.
Czas trwania i miejsce: 40 minut, zajęcia odbywają się w kuźni, w okresie od wiosny do jesieni
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 20 osób
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4. Pokaz pracy młyna wodnego i lekcja o ręcznej obróbce ziarna
Sprawny technicznie XIXwieczny młyn wodny jest najlepszym przykładem schyłku drewnianej epoki
przemysłowej, którego główne urządzenia napędowe wykonano z drewna. Młyn charakteryzuje się
wyjątkowo piękną i proporcjonalną architekturą, która wyróżnia się ciekawym detalem, co w przypadku
budynków przemysłowych o podobnej funkcji i skali zdarzało się rzadko. Duzy wpływ na wyjątkowość młyna
ma jego malownicze położenie. Celem lekcji jest omówienie roli chleba w życiu człowieka, zapoznanie ze
zwyczajami związanymi z wypiekiem chleba, pokazanie miejsca chleba w historii, przedstawienie sposobów
mielenia zboża dawniej i dziś, narzędzi używanych podczas wypieku chleba. Na specjalne zamówienie
organizujemy warsztaty pieczenia chleba w piecu polowym.
Czas trwania i miejsce: 40 minut, zajęcia odbywają się w młynie wodnym i wiatraku, w okresie od wiosny
do jesieni
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 20 osób

5. Pokaz wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni dworskiej z XIX w. z degustacją
Pokaz wędzenia odbywa się w XIXwiecznej wędzarni dworskiej przy dworze ziemiańskim na terenie skansenu.
Kiełbaski do degustacji wyrabiane są na specjalne zamówienie w lokalnych podlaskich zakładach mięsnych,
a wędzone są tradycyjnymi metodami. Tajniki i tradycję wędzenia wędlin uczestnicy poznają podczas trwania
pokazu.
Czas trwania i miejsce: 60 minut, pokaz odbywać się może w okresie od wiosny do jesieni
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 40 osób
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LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY DREWNIANEGO BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO
1. Lekcja muzealna i warsztaty „Wiejskie budownictwo drewniane w zaścianku podlaskim”
Charakterystyka wiejskiego budownictwa drewnianego – historia, rodzaje konstrukcji i typy budynków
mieszkalnych i gospodarczych z uwzględnieniem tradycyjnego nazewnictwa. Uczestnicy zajęć poznają
konstrukcję wieńcową drewnianego budownictwa drewnianego na podstawie obiektów skansenowskich.
Uczestnicy lekcji mają możliwość złożenia małego budynku w konstrukcji wieńcowej. Podczas składania
„chatki”
omówione
będą
elementy
konstrukcyjne,
łącznie
ze
słomianym
dachem
i techniką poszywania.  https://www.youtube.com/watch?v=ty4gD2QThGQ. Na specjalne zamówienie
organizujemy pokazy poszczególnych rzemiosł (ciesielstwo, stolarstwo, dekarstwo)
Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia prowadzone są na terenie skansenu – na wolnym powietrzu
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, studenci, dorośli
Wielkość grup: do 20 osób

2. Lekcja muzealna "Dawne narzędzia do pracy w drewnie"
Obróbka drewna, to jedno z najważniejszych rzemiosł na tradycyjnej polskiej wsi. Uczestnicy poznają dawne
narzędzia do obróbki drewna, warsztat pracy cieśli i stolarza, etapy obróbki drewna. Uczestnicy dowiedzą się
jakiego drewna używano do budowy domów, jak rozpoznać te odpowiednie? Do czego służyły ciosło, siekiera,
topór, piła tracka, dłuta, młotki drewniane, strugi itp. Prowadzący zaprezentuje prace przy użyciu
poszczególnych narzędzi.
Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia prowadzone są na wystawie „Tradycyjna obróbka drewna” na
terenie skansenu
Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli
Wielkość grup: do 20 osób
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LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY Z DZIEDZINY TRADYCJI ZIELARSKICH
1. Lekcja muzealna i warsztaty "Herbatki i leki z ziołowej apteki"
Historia zastosowania roślin jako leków od zarania dziejów aż do czasów współczesnych ze szczególnym
uwzględnieniem ziołolecznictwa ludowego, znaczenie roślin poświęconych i magicznych, zbiór, konserwacja
i przechowywanie ziół, surowce zielarskie i sporządzanie leków ziołowych, charakterystyka wybranych gatunków
roślin leczniczych, możliwa degustacja herbatek ziołowych. Podczas warsztatów uczestnicy dodatkowo
przygotowują samodzielnie mieszankę ziół do sporządzania naparów lub maść z udostępnionych przez nas
składników.
Czas trwania i miejsce: 45-60 minut, zajęcia odbywają się w podziemiach oficyny na wystawie „Tradycje
zielarskie”, mogą być zorganizowane w dowolnej porze roku
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna, studenci i dorośli
Wielkość grup: do 20 osób

2.Lekcja muzealna i warsztaty "Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych"
Definicja i właściwości roślin przyprawowych, pochodzenie i podział przypraw, zastosowanie przypraw dawniej
i dziś, przyprawy a zdrowie, przyprawy korzenne i ziołowe – charakterystyka i zastosowanie, hodowla, zbiór
i suszenie roślin przyprawowych. Zapoznanie się z roślinami przyprawowymi na podstawie zdjęć i rycin, smaki
i zapachy przypraw - prezentacja próbek przypraw korzennych i ziołowych. W trakcie warsztatów możliwe jest
samodzielne sporządzenie i zapakowanie wybranej mieszanki przyprawowej przez każdego uczestnika.
Czas trwania i miejsce: 45-60 minut, zajęcia odbywają się w podziemiach oficyny na wystawie „Tradycje
zielarskie”, mogą być zorganizowane w dowolnej porze roku
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna, studenci i dorośli
Wielkość grup: do 20 osób

3. Wizyta w pracowni zielarza połączona ze zwiedzaniem ekspozycji stałej i ogrodu roślin zdatnych do
zażycia lekarskiego
Wystawa „Tradycje zielarskie” prezentuje w ciągu chronologicznym wydarzenia, które wywarły wpływ na
kształtowanie się wiedzy o roślinach leczniczych od prehistorii do czasów współczesnych. W trzech salach
przedstawione zostały systemy medyczne starożytności, średniowiecza, renesansu, oświecenia i współczesności
oraz sylwetki najważniejszych zielarzy tych epok. Dzięki nim możemy przenieść się w czasy człowieka pierwotnego,
wstąpić do chałupy wiejskiej zielarki - czarownicy czy schować w zaciszu celi średniowiecznego mnicha, cierpliwie
przepisującego stare księgi. Niezwykły nastrój wnosi tajemnicza postać alchemika, pracującego w skupieniu przy
starym piecu. Zielniki z zasuszonych roślin, umożliwiają zwiedzającemu zapoznanie się z naturalnym wyglądem
i regionalnymi nazwami ziół stosowanych od wieków do dziś. „Tradycje zielarskie” to również ogród roślin zdatnych
do zażycia lekarskiego stworzony wg. Dykcjonarza ks. Krzysztofa Kluka.
Czas trwania i miejsce: 45-60 minut zajęcia w formie lekcji odbywają się na wystawie „Tradycje zielarskie” oraz
w ogrodzie
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, studenci, dorośli, seniorzy
Wielkość grup: do 20 osób
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LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY Z DZIEDZINY PSZCZELARSTWA
1. Lekcja muzealna "Niezwykłe życie pszczół"
Biologia rodziny pszczelej, rola pszczoły miodnej i innych gatunków owadów w zapylaniu, najważniejsze
gatunki roślin miododajnych, historia bartnictwa i pszczelarstwa w Polsce, praca w pasiece i produkty
pozyskiwane z ula (miód, wosk, propolis, pyłek, pierzga). Zwiedzanie ogrodu roślin miododajnych, obserwacja
pszczół w ulu demonstracyjnym, pokaz sprzętów pszczelarskich, różnych typów uli oraz produktów
pszczelich.
Czas trwania i miejsce: 45-60 minut, zajęcia odbywają się w ogrodzie roślin miododajnych
i na wystawie pszczelarskiej, mogą zostać zorganizowane w okresie od wiosny do jesieni
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna, studenci i dorośli
Wielkość grup: do 20 osób

2. Warsztaty "Własnoręczny wyrób świec woskowych"
Pochodzenie, właściwości, funkcje i wykorzystanie wosku pszczelego, budowa i funkcje plastra, sposoby
pozyskiwania i przetwarzania wosku w przemyśle i gospodarstwie domowym. Wytwarzanie świeczek
woskowych różnymi sposobami (świeczki kręcone z węzy pszczelej, świeczki odlewane w formach
silikonowych, świeczki wytwarzane metodą tradycyjną). Podczas warsztatów każdy uczestnik samodzielnie
wykonuje świeczkę z dostarczonych przez nas materiałów.
Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia odbywają się na wystawie pszczelarskiej, w okresie od wiosny do
jesieni
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna, studenci i dorośli
Wielkość grup: do 20 osób
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LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII WETERYNARII

1. LEKCJA MUZEALNA „ZWIERZĘTA DOMOWE. HISTORIA UDOMOWIENIA”
Prezentacja podstawowych gatunków. Okresy ich udomowienia, centra rozwoju hodowli. Zastosowanie
poszczególnych gatunków. Metodyka: prezentacja multimedialna, spacer po skansenie i zapoznanie się
z utrzymywanymi tam zwierzętami.
Czas trwania i miejsce: ok. 60 minut. Zajęcia mogą odbywać się o dowolnej porze roku
Grupa docelowa: młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 25 osób

2. LEKCJA MUZEALNA „KOŃ W BUTACH”
Podkowy. Począwszy od historii tego wynalazku, poprzez podstawy ich współczesnego zastosowania.
Zapoznanie się z rodzajami podków, sposobem ich wytwarzania, przymocowania. Metodyka:
prezentacja multimedialna, prezentacja wybranych muzealiów, zwiedzanie Muzeum Weterynarii,
wizyta w kuźni.
Czas trwania i miejsce: ok. 45 minut, zajęcia odbywają się w zabytkowych stajniach na wystawie
dotyczącej historii weterynarii oraz w kuźni. Zajęcia mogą odbywać się
o dowolnej porze roku
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 25 osób

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY PRZYRODY

1. Lekcja muzealna "Dzieje upraw i roślin uprawnych”
Prezentacja podstawowych gatunków roślin uprawnych. Ich pochodzenie geograficzne, okresy
wprowadzania ich do uprawy na naszych terenach, metody przerobu i wykorzystania. Lekcja będzie oparta
o nową ekspozycję stałą „Dzieje rolnictwa w Polsce” w pawilonach wystawienniczych a jej uzupełnieniem
będzie spacer po skansenie i oglądanie roślin uprawianych na polu muzealnym i w ogródkach przydomowych.
Czas trwania i miejsce: 45-60 minut zajęcia w formie lekcji, odbywają się na wystawie „Dzieje
rolnictwa w Polsce” oraz na terenie skansenu, mogą zostać zorganizowane
w okresie od czerwca do września
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, studenci, dorośli
Wielkość grup: do 20 osób

2. Lekcja muzealna z dziedziny leśnictwa: „Z wizytą w leśniczówce”
Zapoznanie ze specyfiką zawodu leśnika i jego zadaniami oraz historią tej dziedziny gospodarki ze
szczególnym uwzględnieniem roli lasów. Lekcja w formie pogadanki będzie się odbywać na wystawie stałej
w leśniczówce z Wdowina na terenie Zagrody leśnej z możliwością spaceru edukacyjnego po przyległym lesie
muzealnym i parku.
Czas trwania i miejsce: 45 minut, zajęcia w formie lekcji odbywają się w Zagrodzie leśnej, mogą
zostać zorganizowane w okresie od wiosny do jesieni
Grupa docelowa: dzieci, młodzież szkolna, studenci, dorośli
Wielkość grup: do 20 osób

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII
1. Lekcja muzealna „Ksiądz Krzysztof Kluk jako naukowiec doby oświecenia”
Przedstawienie najistotniejszych faktów dotyczących osoby K. Kluka. Dzieciństwo, nauka w szkołach. Praca
duszpasterska, związki z rodami magnackimi. Praca naukowa – specyfika warsztatu osiemnastowiecznego
badacza. Publikacje. Najważniejsze osiągnięcia Kluka w poszczególnych dziedzinach. Zwiedzanie ekspozycji
poświęconej K. Klukowi.
Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia odbywają się w wikarówce o dowolnej porze roku. Istnieje
możliwość zorganizowania prelekcji w szkole.
Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli
Wielkość grup: do 25 osób

2. Lekcja muzealna o historii regionu Ciechanowca i okolic

Tematy do uzgodnienia z historykami. Możliwe jest krótkie przedstawienie dziejów miejscowości od XV w. do
końca II wojny światowej lub dokładniejsze przedstawienie wybranego aspektu z przeszłości miasta. Zajęcia
w formie wykładu, mogącego odbywać się w siedzibie Muzeum lub w placówce szkoły.
Czas trwania lekcji: do uzgodnienia, istnieje możliwość zorganizowania prelekcji w szkole
Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli
Wielkość grupy: w szkole bez ograniczeń, w Muzeum do 50 osób

3. Lekcja muzealna okazjonalna
Temat proponowany w danym roku, w związku z aktualną rocznicą wydarzeń historycznych. Lekcja ma formę
wykładu, na którym omówione są okoliczności związane z historią pogranicza podlasko-mazowieckiego.
Czas trwania lekcji: do uzgodnienia, istnieje możliwość zorganizowania prelekcji w szkole.
Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli
Wielkość grupy: w szkole bez ograniczeń, w Muzeum do ustalenia

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII SZTUKI
1. Lekcja muzealna „Co to jest muzeum?”
Lekcja muzealna, to atrakcyjna propozycja aktywnego zwiedzania wybranych ekspozycji stałych
i czasowych, podczas którego dzieci poznają tajniki pracy muzealnika oraz rodzaje wystaw i placówek
muzealnych. Uczestnicy lekcji poznają takie terminy jak: dziedzictwo kulturowe, muzeum, skansen, zabytek,
eksponat, muzealia, dzieło sztuki, galeria sztuki itp. Ponadto dzieci znajdują odpowiedź
na pytanie - dlaczego ważne jest, aby przychodziły do muzeum zarówno z klasą, jak i samodzielnie czy
z rodziną? Termin zajęć do ustalenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem
Czas trwania i miejsce: 45 minut, zajęcia w formie lekcji odbywają się na wystawach
Grupa docelowa: dzieci w wieku szkolnym z klas 0-IV
Wielkość grup: do 40 osób

2. Lekcja muzealna „Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia”
Lekcja muzealna jest przeprowadzana w oparciu o ekspozycję stałą pn. „Salonik profesora Ignacego
Pieńkowskiego”, mieszczącą się w dworze ziemiańskim z Siemion. Uczestnicy lekcji poznają interesujące
epizody z życia i pracy zawodowej artysty oraz zapoznają się z jego dorobkiem malarskim. Na przykładzie
wybranych dzieł Pieńkowskiego uczniowie poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki oraz uczą się
rozpoznawania różnorodnych technik plastycznych.
Czas trwania i miejsce: 45 minut. Zajęcia mogą być prowadzone o dowolnej porze roku na wystawie stałej
mieszczącej się w dworze ziemiańskim z Siemion (w pomieszczeniu nieogrzewanym).
Termin zajęć do ustalenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe
Wielkość grup: do 25 osób

3. Lekcja muzealna „Kościół pw. Wszystkich Świętych ze wsi Boguty-Pianki jako przykład
budownictwa sakralnego na pograniczu Mazowsza i Podlasia”.

Lekcja muzealna jest przeprowadzana w zabytkowym, drewnianym kościele na terenie ciechanowieckiego
muzeum. Uczestnicy lekcji poznają ciekawostki z historii parafii i świątyni pw. Wszystkich Świętych z BogutPianek oraz zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu historii sztuki poznając m.in. następujące pojęcia: nawa,
prezbiterium, chór muzyczny, loża kolatorska, skarbczyk, sygnaturka czy atrybut, ołtarz, mensa,
tabernakulum, chrzcielnica, ambona itp. Dodatkowo w oparciu o wybrane przykłady z kolekcji zabytkowych
ornatów uczniowie poznają rodzaje szat liturgicznych używanych przed i po Soborze Watykańskim II.
Czas trwania i miejsce: 45 minut. Zajęcia mogą być prowadzone o dowolnej porze roku. Miejscem lekcji jest
kościół pw. Wszystkich Świętych z Bogut-Pianek (budynek nieogrzewany).
Termin zajęć do ustalenia z minimum tygodniowym wyprzedzeniem
Grupa docelowa: dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe
Wielkość grup: do 40 osób

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU
LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY Z DZIEDZINY KONSERWACJI ZABYTKÓW
1. Lekcja muzealna „Konserwacja zabytków”
Praca konserwatora zabytków w teorii i praktyce. Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki konserwacji
i renowacji. W części teoretycznej zajęć oglądają zabytki przed i po różnych zabiegach konserwatorskich,
zapoznają się z narzędziami, sprzętami i materiałami używanymi w pracowni konserwatorskiej. W części
praktycznej mogą spróbować swoich sił przy odnawianiu eksponatów, pod okiem fachowca. Studentom
przygotowywane są specjalne, indywidualne programy.

Czas trwania i miejsce: 60 minut, zajęcia odbywają się w pracowni konserwatorskiej
Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli
Wielkość grup: do uzgodnienia

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU

1. Lekcja muzealna i warsztaty muzealne „Spotkania z tradycją - Boże Narodzenie”
W ramach warsztatów są zaplanowane następujące atrakcje: wyrób tradycyjnych ozdób choinkowych
m.in. ze słomy, bibuły, papieru, ubieranie choinki oraz zwiedzanie wystaw prezentujących Boże Narodzenie
w skansenie. Lekcję rozpoczyna zwiedzanie skansenu, w tym omówienie obrzędów i zwyczajów
bożonarodzeniowych. Uczestnicy warsztatów mogą zabrać ze sobą ozdobę choinkową wykonaną
własnoręcznie.
Czas trwania i miejsce: 90 min., grudzień
Grupa docelowa: przedszkolaki, młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 40 osób

2. Lekcja muzealna i warsztaty „Spotkania z tradycją - wykonanie palmy wielkanocnej”
Uczestnicy warsztatów poza samodzielnym wykonaniem palmy wielkanocnej zapoznają się z tradycją
„Niedzieli Palmowej” na Podlasiu i w innych regionach Polski, zwyczajami oraz znaczeniem obrzędowym
palmy.
Czas trwania i miejsce: 90 minut, zajęcia mogą odbywać się o dowolnej porze roku.
Grupa docelowa: przedszkolaki, młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 40 osób

3. Lekcja muzealna i warsztaty „Spotkania z tradycją - PISANKI”
Uczestnicy warsztatów poza samodzielnym przygotowaniem pisanki zapoznają się z historią wykonywania
pisanek i ich znaczeniem w kulturze i tradycji. Zwiedzając stałą ekspozycję „Muzeum Pisanki”, poznają
sposoby i techniki zdobienia na Podlasiu oraz w innych regionach Polski oraz na świecie. Uczestnicy wykonają
pisanki tradycyjnymi metodami zdobienia jajek (technika aplikacyjna - oklejanie pisanek papierem, tkaniną,
nasionami traw i zbóż itp., technika rylcowa – wykonanie wzoru przy pomocy ostrego narzędzia)
Technika batikowa czyli pisanie woskiem, w grupach nie większych niż 10-12 osób. Zajęcia mogą być
przeprowadzone przez twórczynię ludową - pisankarkę i wymagają odrębnych ustaleń co do czasu trwania
i kosztów.
Czas trwania i miejsce: 90 minut, zajęcia odbywają się w salach ekspozycyjnych „Muzeum Pisanki”.
Grupa docelowa: przedszkolaki, młodzież szkolna, dorośli
Wielkość grup: do 40 osób

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU

Dodatkowe informacje:
 Istnieje możliwość zorganizowania ogniska na terenie rekreacyjnym w obrębie
parku, z możliwością skorzystania z wiat (stoły i ławy) w czasie do 2 godzin.
Jest to świetna alternatywa dla teoretyczno-naukowej części wizyty w naszym
muzeum.
Cena: 150 zł, w przypadku rezerwacji na wyłączność, opłata dodatkowa za
udostępnienie wiat drewnianych 100 zł za każdą godzinę.
 Potwierdzenie rezerwacji jest obowiązkowe.
 Terminy zajęć / lekcji / pokazów do ustalenia z minimum dwutygodniowym
wyprzedzeniem
 W przypadku rezygnacji z zajęć konieczne jest ich odwołanie z 2-dniowym
wyprzedzeniem.

Składanie zamówień na lekcje, warsztaty, pokazy, ogniska
telefonicznie pod nr (086) 2771 -328 wew. 24
lub na adres e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia realizowane są
w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
Serdecznie zapraszamy!

